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P e n t r u  
stilul dumneavoastră de viață

Accesoriile Toyota sunt proiectate special pentru stilul 
dumneavoastră de viață. Indiferent că vă deplasați în interes 
de afaceri sau sunteți în excursie, în oraș sau prin țară, gama de 
accesorii permite personalizarea propriului dumneavoastră model 
Land Cruiser prin stilizare, practicitate și inovație tehnică. Fiecare 
opțiune adaugă un plus de flexibilitate pentru ca viața să fie mai 
simplă și mai satisfăcătoare.

Accesorizați-vă propriul 
model Land Cruiser 

Scanați și urmați link-ul 
pentru a vedea o prezentare 
interactivă de personalizare 
a mașinii dumneavoastră cu 
accesorii originale Toyota.

CUPRINS
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SIGURANȚĂ  24 - 26

3



Covorașe protecție cauciuc 
Protecție deosebită pentru mocheta 
mașinii. Covorașul pentru șofer dispune 
de un sistem de fixare cu menținere 
fermă.

Protecție portbagaj 
Material plastic negru, rezistent, cu 
suprafață aderentă și muchii înălțate, 
pentru protecția mochetei 
portbagajului. Adecvat pentru 
vehiculele echipate cu șine în portbagaj.

Elementele pachetelor de accesorizare se pot modifica în funcție de 
solicitările pieței. Produsele sunt disponibile individual. Pentru detalii, vă 
rugăm contactați reprezentanța dumneavoastră Toyota.

Afacerile, plăcerea şi spiritul practic merg mână-în-
mână la modelul Land Cruiser 150. Accesoriile 
destinate echipării Fleet augmentează această 

experiență.
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Pachet Fleet

Separator integral portbagaj 
Construit din plasă din sârmă pe distanța 
dintre planșeul și plafonul portbagajului, 
previne accesul câinilor în habitaclu.

Cârlig de remorcare detașabil 
Permite utilizarea intregii capacități de 
remorcare a mașinii dumneavoastră. Cârligul 
poate fi demontat atunci când nu este necesar.

Set cablaj electric 
Proiectat pentru sistemul de remorcare al 
modelului Land Cruiser. Include protecție pentru 
sistemul electric al mașinii, în cazul apariției unei 
defecțiuni la sistemul electric al remorcii.
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Portbagaj plafon  
Bare cu fixare facilă și sistem de 
închidere care se combină pentru 
crearea unei platforme sigure în vederea 
transportului încărcăturilor pe plafonul 
mașinii.

Covorașe protecție textile 
Covorașe elegante, nuanță antracit, 
pentru o protecție sigură a mochetei din 
habitaclu. Covorașul pentru șofer 
dispune de un sistem de fixare cu 
menținere fermă.

Protecție portbagaj 
Material plastic negru, rezistent, cu 
suprafață aderentă și muchii înălțate, 
pentru protecția mochetei 
portbagajului. Adecvat pentru 
vehiculele echipate cu șine în portbagaj.

Accesoriile pachetului Transport adaugă noi 
dimensiuni practice binecunoscutelor capabilități ale 

modelului legendar Land Cruiser.

Elementele pachetelor de accesorizare se pot modifica în funcție de 
solicitările pieței. Produsele sunt disponibile individual. Pentru detalii, vă 
rugăm contactați reprezentanța dumneavoastră Toyota.
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Cârlig de remorcare detașabil 
Permite utilizarea întregii capacități de remorcare a 
mașinii dumneavoastră. Cârligul poate fi demontat 
atunci când nu este necesar. Capacul de protecție 
pentru cârligul de remorcare este vândut separat 
(disponibil din luna februarie 2018).

Set cablaj electric 
Proiectat pentru sistemul de remorcare al 
modelului Land Cruiser. Include protecție pentru 
sistemul electric al mașinii, în cazul apariției unei 
defecțiuni la sistemul electric al remorcii.

Cutie schiuri Thule Pacific 700
Forma, lungimea și volumul adecvat 
transportului echipamentelor și accesoriilor 
destinate practicării sporturilor de iarnă. 
Finisaj gri-argintiu.

Pachet Transport
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Jante aliaj Canyon, de 17”, 
argintii

Jante din aliaj, negre, de 19”, 
cu fețe prelucrate

Capac oglindă retrovizoare, 
cromat 
Se fixează adiacent 
semnalizatorului având un 
finisaj profund, cromat, 
pentru evidențierea formei 
distincte a oglinzii 
retrovizoare.  

Protecții laterale cu praguri 
laterale  
Element solid de stilizare, 
pentru protecția panourilor 
laterale ale mașinii în 
combinație cu o inserție 
cromată, ce conferă un aspect 
de eleganță urbană.

Ornament cromat blocuri 
optice posterioare
Ornamentul cromat îndrăzneț 
evidențiază blocurile optice 
posterioare ale modelului 
Land Cruiser.

Ornament țeavă eșapament 
Oțel inox cu finisaj cromat 
durabil, pentru un aspect 
sportiv și elegant în același 
timp.

Pachetele de accesorizare Toyota au un scop 
extrem de precis. Proiectate special pentru 

modelul Land Cruiser, creează oportunități de a 
vă exprima și reamintesc de aspectele pozitive 

ale vieții. Fiecare accesoriu oferă posibilitatea de 
a vă personaliza mașina în funcție de dorințe.
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Scut inferior frontal*
Proiectat pentru integrarea fluidă cu 
bara frontală de protecție, 
augmentează aspectul off-road al 
mașinii dumneavoastră.

*Disponibil din luna februarie 2018

Bare laterale 
Barele tubulare din oțel inox, cu design 
distinct, captează atenția și protejează 
panourile laterale împotriva micilor 
lovituri.

Protecții laterale cu inserție cromată 
Element solid de stilizare, pentru protecția 
panourilor laterale ale mașinii în 
combinație cu o inserție cromată, ce 
conferă un aspect de eleganță urbană.
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Ornament cromat blocuri optice 
posterioare 
Ornamentul cromat îndrăzneț 
evidențiază blocurile optice 
posterioare ale modelului Land 
Cruiser.

Protecții aluminiu praguri, cu 
iluminare 
Protecție pentru vopseaua 
pragurilor, combinată cu o inserție 
luminoasă deosebit de elegantă.

Ornament cromat muchie 
inferioară portbagaj 
Un accent cromat pe muchia 
inferioară a portbagajului pentru 
evidențierea stilizării părții 
posterioare a modelului 
dumneavoastră Land Cruiser.

Scut posterior** 
Design off-road cu finisaj argintiu, 
pentru protecția zonei posterioare 
a șasiului și a barei posterioare.

**Disponibil din luna mai 2018

Ornament țeavă eșapament 
Oțel inox cu finisaj cromat durabil, 
pentru un aspect sportiv și elegant 
în același timp.
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Portbagaj plafon  
Bare cu fixare facilă și sistem de 
închidere care se combină pentru 
crearea unei platforme sigure în 
vederea transportului 
încărcăturilor pe plafonul mașinii.

Cutie bagaje, Pacific 200 
Se fixează pe plafonul sau barele 
transversale Toyota pentru 
portbagaj, fiind accesoriul perfect 
pentru transportul bagajelor 
suplimentare.

Accesoriile Toyota pentru transport și 
remorcare măresc capacitatea de 
transport a modelului Land Cruiser, cu 
legendara sa capabilitate de a ajunge 
oriunde și de a face orice. Opțiunile de 
echipare cu cârlig de remorcare, 
portbagaj de plafon sau șine plafon cu 
bare transversale adaugă noi nivele de 
flexibilitate deplasărilor în interes de 
afaceri sau călătoriilor.  
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Separator portbagaj, mediu 
Designul din plasă, cu fixare facilă, previne accesul câinelui 
în habitaclu prin închiderea spațiului dintre partea 
superioară a banchetei și plafonul mașinii.

Separator integral portbagaj 
Construit din plasă din sârmă pe distanța dintre planșeul și 
plafonul portbagajului, previne accesul câinilor în 
habitaclu.

Divizor
Se combină cu separatorul integral pentru portbagaj 
pentru o maximă flexibilitate. Divide spațiul din portbagaj 
pentru a transporta doi câini.
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Suport biciclete
Design cu fixare pe plafon, cu 
încuiere și fixare sigură a roților și 
cadrului. Se fixează pe portbagajul 
de plafon sau barele transversale 
Toyota.

Suport schiuri și snowboard-uri
Suport elegant, proiectat pentru 
transportul a până la 6 perechi de 
schiuri sau 4 snowboard-uri. Se 
deschide pe ambele laterale și 
dispune de închidere centrală.
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Cutie bagaje, Pacific 700 Gri titan
Se fixează pe plafonul sau barele transversale 
Toyota pentru portbagaj, fiind accesoriul 
perfect pentru transportul bagajelor 
suplimentare.

1. Bare transversale 
Bare cu fixare și demontare facilă, ce se fixează pe șinele de plafon Toyota pentru a forma o bază sigură 

adecvată diverselor elemente cu fixare pe plafon. 

2. Șine plafon
Șine fixate permanent pe plafon, ce se combină cu barele transversale Toyota pentru crearea unei baze de transport 

pe plafon. Disponibile în culoarea negru sau cu finisaj argintiu.

3. Portbagaj plafon  
Disponibil în variantele cu 2 sau 3 bare transversale. Fabricat din aluminiu ultra-ușor, deține un sistem cu închidere 

integrală.

1.

3.

2.
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Atribute principale ale produsului:    

Capacitate încărcare (biciclete)                                                 1

Sarcină maximă (kg)                                                15

Dimensiuni Lxl (cm)                                               159 x 29

Greutate proprie (kg)                                                  4.4

Dimensiuni rame fixare (mm)                                                  20 - 80

Sistem fixare pe vehicul                                  Fixare pe portbagaj plafon/bare transversale cu profil pătrat sau extrudat 

Siguranță                                              Fixează bicicleta pe suport

                                              Fixează suportul pe mașină

Corespunde normelor de siguranță rutieră urbană                                             DA 

Diverse                                            Material plastic cu rezistență UV. Adecvat pentru roți cu lățime de până la 5.6 cm

SUPORȚI BICICLETE

Montare rapidă și facilă pe plafon 
Suportul din aluminiu ultra-ușor, cu mecanism de închidere, se fixează pe plafonul Toyota pentru portbagaj sau pe barele transversale 
atașate de șinele de plafon, asigurând fixarea sigură a cadrului și roților. Pentru comoditate, prinderea pentru cadru poate fi reglată la 
înălțimea plafonului.
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Perfect pentru vacanțe 
Pentru jachete și rochii, pantofi și jucării; cutia de bagaje Thule 
este accesoriul perfect pentru transportul tuturor obiectelor de 
care aveți nevoie în vacanțe sau în ieșirile de weekend.    

Thule Pacific 200 
Dimensiuni: 175 cm L x 82 cm W x 45 cm H
Volum intern: 410 litri
Sarcină maximă: 50 kg* 
Greutate: 14 kg

Caracteristici 
- Deschidere pe ambele laturi, pentru facilitarea încărcării și    
 descărcării. 
- Sistem închidere centralizată multipunct, de înaltă securitate. 
- Cheia cu aderență superioară nu poate fi scoasă dacă nu sunt    
 închise toate punctele de încuiere. 
- Fixare pe plafonul pentru portbagaj sau barele transversale     
 atașate de șinele de plafon. 
- Chingi interne pentru securizarea conținutului cutiei. 
- Fabricată din material plastic ABS rezistent la decolorare sub  
 acțiunea razelor UV.

CUTIE BAGAJE

Thule Pacific 200 – gri argintiu

* Masa maximă cargo este bazată pe capacitatea maximă de 
încărcare pe plafon a modelului Land Cruiser.

Thule Pacific 700 – gri argintiu

Pentru vacanțe cu zăpezi abundente  
Cutiile Thule pentru schiuri au fost proiectate pentru a avea 
lungimea, forma și volumul adecvate transportului accesoriilor 
dumneavoastră pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Thule Motion 800 
Dimensiuni: 205 cm L x 84 cm W x 45 cm H 
Volum intern: 460 litri 
Sarcină maximă: 75 kg* 
Transportă: 5-7 perechi schiuri, 4-5 snowboard-uri 
Greutate: 21 kg

Thule Pacific 700 
Dimensiuni: 232 cm L x 70 cm W x 40 cm H 
Volum intern: 420 litri 
Sarcină maximă: 50 kg* 
Holds: 5-7 perechi schiuri, 4 snowboard-uri  
Greutate: 15 kg

Caracteristici 
- Deschidere pe ambele laturi, pentru facilitarea încărcării și  
 descărcării. 
- Sistem închidere centralizată multipunct, de înaltă securitate. 
- Cheia cu aderență superioară nu poate fi scoasă dacă nu sunt  
 închise toate punctele de încuiere. 
- Fixare pe plafonul pentru portbagaj sau barele transversale  
 atașate de șinele de plafon. 
-Chingi interne pentru securizarea conținutului cutiei. 
-Fabricată din material plastic ABS rezistent la decolorare sub  
 acțiunea razelor UV.

CUTII SCHIURI

Thule Motion 800 – negru lucios (și în varianta argintiu lucios)

 

SUPORȚI SCHIURI ȘI SNOWBOARD-URI

Suport dimensiune medie 

Suport dimensiune mare

Caracteristici 
- Greutate: 3.20 kg varianta medie, 4.20 kg varianta mare.
-  Schiurile sunt fixate între elemente din cauciuc cu rol de 

protecție și pentru un plus de aderență.
- Sistem închidere centralizată, pentru o maximă securitate.
- Deschidere prin apăsare, pentru accesul facil cu mâinile   
 înmănușate.
-  Varianta mare glisează spre lateral pentru facilitarea încărcării 

și descărcării.

Încărcați și porniți la drum 
Suporții se montează facil și se fixează în siguranță pe barele 
transversale Toyota astfel încât să puteţi încărca rapid schiurile și 
snowboard-urile pentru a pleca oriunde doriți. Se fixează pe 
plafonul pentru portbagaj sau pe barele transversale atașate de 
șinele de plafon.

13cm

4 perechi de schiuri sau 2 
snowboard-uri

57.5cm

13cm

6cm 6 perechi de schiuri sau 4 
snowboard-uri

6cm

77.5cm

Suport schiuri şi snowboard, dimensiune mare
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1. Cutie pliabilă pentru depozitare 
Organizator pentru portbagaj, ideal pentru călătorii și pentru 
transportul produselor de îngrijire a mașinii. Se poate plia 
când nu este utilizat.

1. Planșeu glisant pentru încărcare 
Acesta se cuplează cu șinele din planșeul portbagajului 
astfel încât să fie necesar doar să ridicați bagajul până la 
marginea portbagajului, deplasându-l apoi facil prin 
glisare.

Scrumieră / cutie  
Design inteligent, permite utilizarea ca scrumieră sau 
pentru depozitarea articolelor de mici dimensiuni. Capacul 
etanș cu arc permite folosirea optimă în ambele scopuri.

2. Organizator bagaje 
Dispune de o bară flexibilă telescopică din aluminiu și de o 
chingă textilă pentru tensionare, destinate organizării 
bagajelor din portbagaj.

2. Răcitor, profil redus 
Cu un volum de 7.5 litri, are rol de cotieră pentru bancheta 
spate, fiind fixat cu centura de siguranță. Se alimentează 
din priza de 12V și permite păstrarea băuturilor reci sau 
calde.

Stilurile de viață ale oamenilor și modurile de 
utilizare ale mașinilor sunt diferite. Gama accesoriilor 
Toyota reflectă aceste diferențe, oferindu-vă 
libertatea personalizării propriului model Land 
Cruiser cu elemente suplimentare practice și  de 
confort. Fiecare accesoriu a fost proiectat pentru un 
anume scop.

1. 2.

1. 2.
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Plasă verticală bagaje 
Se atașează pe cârligele din lateralele 
portbagajului și are buzunare pentru a permite 
depozitarea ordonată a articolelor de mici 
dimensiuni.

Plasă orizontală bagaje    
Se atașează pe cârligele din portbagaj pentru 
asigurarea genților sau servietelor.

TR
A

N
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RT
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Cu flanșă

Fix

Detașabil

CÂRLIGE DE REMORCARE  CABLAJ ELECTRIC PENTRU CÂRLIGUL DE REMORCARE

Cârligele de remorcare Toyota sunt disponibile în variantele cu 
flanșă, fixe sau detașabile. Fiecare dintre acestea asigură o 
capacitate puternică de remorcare și sunt compatibile cu 
suportul posterior Toyota pentru transportul bicicletelor.

- Capacitate de remorcare 3000 kg. Cârligul de remorcare este 
proiectat pentru capacitatea maximă de remorcare a mașinii 
dumneavoastră 
- Livrat cu capac de protecție a bilei, marcat cu logo-ul Toyota. 
- Toate cârligele de remorcare Toyota sunt compatibile cu 
suportul posterior Toyota pentru transportul a 2 sau 3 biciclete.   
-Cârligul de remorcare detașabil are un capac inteligent pentru 
mascarea bazei atunci când cârligul este demontat (disponibil din 
luna februarie 2018). 

Proiectate individual pentru modelul Toyota Land Cruiser, cablajele 
se integrează perfect în sistemul electric al mașinii, asigurând 
semnalizarea luminoasă a remorcilor/rulotelor sau a suporților 
pentru biciclete, cu fixare posterioară. 

- Cablajul are un circuit independent și un modul de protecție cu 
siguranță fuzibilă pentru eliminarea riscului de supraîncărcare a 
sistemului electric al mașinii. 
- Modulul protejat cu fuzibil previne afectarea instalației electrice a 
mașinii de către defectarea circuitului electric al remorcii. 
(Semnalizatoarele mașinii vor continua să funcționeze chiar dacă 
cele ale remorcii se defectează). 
- Canalele pentru cabluri evită componentele aflate în mișcare, cele 
cu temperaturi ridicate, cu suprafețe neregulate sau muchii metalice. 
- Nu există cabluri libere sau care atârnă și care se pot agăța de 
obstacolele de pe calea de rulare sau care pot interfera cu 
operațiunile de încărcare sau descărcare a portbagajului. 
- Protecția ranforsată strategic a cablurilor asigură protejarea 
împotriva deteriorărilor accidentale și a riscului de producere a 
incendiilor datorate scurtcircuitelor. 
- Disponibile cu prize cu 7 sau 13 pini. 
- Etanșate, pentru deplasarea în teren accidentat sau pentru 
activități recreative. 

Adaptoare prize  
Adaptoarele Toyota pentru prize 
permit efectuarea unei legături 
stabile și sigure între diferitele 
tipuri de conectori. Sunt 
disponibile trei versiuni: 

- de la 7 pini (mașină) la 13 pini 
(remorcă). 
- de la 13 pini (mașină) la 7 pini 
(remorcă).  
- de la 13 pini (mașină) la 12N-12S 
priză dublă (remorcă). 
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1. Sistem audio TAS150 
Alegerea inteligentă în privința unui sistem multimedia 
dacă nu doriți funcția de navigație. Include radio FM/AM, 
mufe USB, AUX și pentru iPod, CD și conexiune Bluetooth 
cu streaming pentru fișiere audio.
2. Toyota Touch 2 with Go™ 
Cu sistemul multimedia Toyota Touch® 2 aveți la îndemână 
o întreagă lume a divertismentului și informației. Imaginile 
sunt prezentate pe un ecran tactil cu tonalități cromatice 
bogate. De asemenea, beneficiați de navigație full-map 
pan-europeană, și de caracteristici speciale de navigație 
precum vizualizarea tridimensională a hărților, comanda 
vocală, redarea vocală a textului și intervalul de trei ani de 
actualizări gratuite ale hărților.

Accesoriile multimedia Toyota asigură o legătură esențială între dumneavoastră, mașină și stilul propriu de viață. Fiecare 
accesoriu a fost creat de la bun-început având în vedere utilizatorul. Fiecare buton și afișaj se utilizează facil, iar fiecare funcție 
răspunde unei necesități.

M
U

LTIM
ED

IA
TOYOTA CONNECTED

Toyota Connected (disponibil din luna decembrie  2018*)

Conectivitate mobilă pentru până la zece dispozitive WiFi 
simultan, incluzând Toyota Touch® 2 with Go (High), 
telefoane, tablete și laptop-uri. Se fixează în siguranță în 
mașină, nu prezintă cabluri libere, și pentru constanța 
puterii se alimentează direct de la bateria mașinii.

- Antena dublă de înaltă viteză crește recepția semnalului 
și minimalizează problemele Doppler. 
- Nu necesită o cartelă SIM. 
- Elimină problemele tehnice asociate cu utilizarea unui     
smartphone drept hotspot și restricțiile impuse de  
furnizorii de servicii internet. 
- Acoperit de garanția Toyota. 
- Toyota Connected oferă un pachet Try & Play prin care 
acest serviciu poate fi testat pe o perioadă determinată. 
-  Portalul My Toyota oferă utilizatorilor o platformă online 
prin care pot fi gestionate toate aspectele serviciului Toyota 
Connected. 
-  Aplicația My Toyota oferă servicii precum “Găsire mașină”, 
“Monitorizare baterie”, “Trimitere destinație către mașină” 
și “Analiză conducere”.

 * Este posibil ca serviciul Toyota Connected să nu fie 
disponibil în toate țările. Serviciile oferite în fiecare țară pot 
diferi, în funcție de solicitările pieței locale. Pentru detalii, 
vă rugăm contactați reprezentanța dumneavoastră Toyota.

1. 2.
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Placă protecție bară posterioară, oțel inoxidabil 
Oțel inoxidabil cu aspect impecabil, cu un design special  
pentru protecția barei posterioare la glisarea bagajelor în 
portbagaj.

1. Protecție portbagaj
Ideal pentru transportul articolelor destinate sporturilor în 
natură sau echipamentelor de lucru. Protecția solidă din 
material de plastic este impermeabilă și dispune de 
margini înălțate pentru reținerea noroiului și prafului. 

1. Covorașe protecție cauciuc
Protecție solidă a mochetelor mașinii împotriva apei, 
noroiului și prafului. Covorașul pentru șofer dispune de un 
sistem de fixare anti-alunecare. 

2. Covorașe protecție textile 
Material textil elegant cu un substrat rezistent, cu aspect 
deosebit, asigură protecția mochetei mașinii. Covorașul 
pentru șofer dispune de un sistem de fixare cu menținere 
fermă. 

2. Covoraș cauciuc pentru al treilea rând de locuri, cu 
margini  înălțate 
Cu formă specială, pentru protejarea suprafeței mochetate 
aferente celui de-al treilea rând de locuri. Cu margini 
înălțate, pentru reținerea noroiului, zăpezii și prafului.

Atât în interior cât și în exterior, accesoriile de 
protecție Toyota aduc un plus de confort și păstrează 
aspectul de prospețime al mașinii timp îndelungat. 
Fiecare opțiune asigură un plus de protecție 
împotriva uzurii zilnice.

1. 2.

1. 2.
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Folie protecție mânere portiere 
Practic invizibilă, asigură o protecție solidă 
împotriva zgârieturilor cauzate de mănuși, 
inele sau chei, a zonei adiacente mânerului 
portierei.  

Protecție caroserie, ProTect*
Ajută la menținerea aspectului de nou al vopselei 
caroseriei și a geamurilor laterale prin depunerea unui 
strat ceramic invizibil.

Protecție jante din aliaj, ProTect* 
ProTect este o substanță pe bază de siliciu ce protejează 
suprafața jantelor din aliaj de urmele și murdăria cauzate de 
reziduurile de frânare, condițiile meteo și suprafața de 
rulare.

ProTect* materiale textile
Un strat de protecție robust și destinat special protecției 
tapițeriei scaunelor și a mochetei. Este hipoalergenic și 
permite curățarea facilă a murdăriei, împiedicând pătarea 
suprafețelor textile.

Deflector plafon, capotă și parbriz 
Proiectat pentru vreme nefavorabilă 
sau pentru deplasarea pe drumuri 
neamenajate. Asigură protecția 
parbrizului  împotriva noroiului, 
pietricelelor și apei.

Vopsea corectoare, baton și aerosol  
Reparația rapidă și facilă a defecțiunilor 
minore ale vopselei caroseriei.

Cu soluții de înaltă calitate pentru orice 
probleme, produsele originale Toyota de 
îngrijire a mașinii vă permit păstrarea 
aspectului de nou al mașinii dumneavoastră.
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Siguranță pentru copii 
Protecția pasagerilor de vârstă mică este esențială. Fiți fără grijă, scaunele 
Toyota pentru copii oferă opțiuni individuale pentru fiecare grupă de vârstă.

În privința scaunelor Toyota pentru copii, nimic nu este lăsat la voia 
întâmplării. Sistemul de fixare este sigur, țesăturile sunt robuste iar designul 
oferă confort și siguranță. Indiferent de distanța de deplasare, cea mai 
prețioasă încărcătură a dumneavoastră va fi bine protejată.

Denumire 

Adevcat pentru:  
Montare

Greutate (kg)  
Dimensiuni H x L x D (cm)  
Caracteristici

Baby-Safe Plus
 
De la naștere până la 13kg (până la 12/15 luni).   
Bază Baby-Safe asigurată cu centură sau centură de siguranță  
3.9  
57 x 44 x 65  
- Ham de siguranță în 5 puncte cu reglare printr-o  singură    
 tragere. 
- Tetieră cu înălțime reglabilă și ham cu ajustare facilă, cu o                                         
 singură mână.  
- Protecție la impact lateral, cu aripi  căptușite cu material moale. 
- Capitonaj suplimentar pentru protecția coloanei nou-născutului. 
- Tetieră căptușită cu formă anatomică pentru o poziție de somn  
 naturală. 
- Parasolar/paravânt. 
- Mâner de transport reglabil în 3 poziții. 
- Husă cu capitonaj moale, lavabilă. 
- Bază curbată pentru legănat și hrănire. 
- Capitonaj la nivelul pieptului pentru confortul copilului.
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Bază Baby-Safe asigurată cu centură 

Compatibil cu scaunul Baby-Safe Plus     
Centură de siguranță 

6.0

62 x 37 x 86 (extins)  
- Bază de înaltă performanță, asigurată cu centură, cu sistem facil  
 de tensionare. 
- Scaunul Baby-Safe Plus se fixează printr-un simplu clic pe  
 bază. 
- Suport pentru picioare, pentru un plus de stabilitate. 
- Indicator pentru confirmarea:  
 - fixării corecte a scaunului Baby-Safe Plus. 
 - extinderii corecte a suportului pentru picioare. 
- Bara de recul asigură fixarea sigură și reduce gradul de mișcare. 
- Buton cu apăsare facilă plasat în partea frontală a bazei, pentru    
 eliberarea scaunului Baby-Safe Plus. 
- Bara de recul are un mecanism sigur cu clic și se poate rabata  
 pentru depozitare. 
- Pliere compactă în vederea depozitării. 
- Baza poate rămâne fixată în mașină.

Duo Plus 

De la 9 la 18kg (8 luni până la 4 ani).

ISOFIX sau centură de siguranță

9.0

60 x 46 x 49

- Sistemul cu legături pivotante reduce deplasarea spre înainte a  
 copilului în scaun. 
- Ham de siguranță în 5 puncte cu reglare dintr-o singură mișcare. 
- Protecție la impact lateral, cu aripi  căptușite cu material moale. 
- Indicatori pentru confirmarea fixării cârligelor ISOFIT. 
- Brațele ISOFIX sunt retractabile, pentru o fixare sigură și se  
 extind pentru o utilizare facilă. 
- Pernuțe de înaltă performanță la nivelul toracelui. 
- Tetieră cu înălțime reglabilă și ham cu ajustare facilă, cu o   
 singură mână. 
- 3 poziții de înclinare. Scaunul poate fi reglat fără a deranja  
 copilul. 
- Husă cu capitonaj moale, lavabilă. 
- Canalele de ventilație din spătar asigură circulația aerului. 
- Sistemul de asigurare cu hamuri facilitează scoaterea și introducerea  
 copilului în scaun.

Kid 

De la 15 la 36kg (4 luni până la 12 ani) .

Centură de siguranță  

5.8  

67 x 51 x 46  

- Traseu ușor accesibil al centurii de siguranță. 
- Ghidaje pentru poziționarea corectă a centurii de siguranță  
 peste șoldurile și umărul copilului. 
- Spătarul reglabil permite instalarea într-o gamă largă de   
 modele de mașini. 
- Tetieră reglabilă pe înălțime, cu 11 poziții. 
- Husă lavabilă. 
- Până la tragere permite înclinarea scaunului.   
- Șezutul și spătarul sunt detașabile, pentru facilitarea   
 depozitării.   
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Sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor    
Chiar și cei mai prudenți șoferi pot fi expuși riscului prin 
perforarea sau presiunea incorectă a anvelopelor. Sistemul 
Toyota de avertizare a presiunii pneurilor reduce acest risc, 
contribuind astfel la creșterea gradului de siguranță 
rutieră, uzura mai uniformă a pneurilor și creșterea 
efcienței energetice.

Sistemul dispune de supape senzor pentru monitorizarea 
constantă a presiunii în fiecare roată. Aceștia sunt 
conectați la un avertizor din planșa de bord, semnalizând 
scăderea presiunii sub un anumit nivel. În acest mod, 
sistemul permite luarea din timp a măsurilor necesare.

1. Triunghi avertizare 
Prezență la bord obligatorie prin lege în mai multe țări 
europene.  Triunghiul semnalizează participanților la trafic 
prezența unui vehicul imobilizat pe carosabil.

Antifurturi roți 
Profilul rotund și cheia cu cod unic asigură o maximă protecție 
antifurt pentru jante.

2. Trusă siguranță 
Siguranţa dată de prezența unui triunghi de avertizare, a 
unei truse de prim-ajutor și a unei veste reflectorizante, 
într-o carcasă inteligentă.

1. Vestă reflectorizantă 21   
Element esențial pentru situațiile de urgență. Vizibilitatea 
este o regulă  de aur în privința siguranței personale.

2. Trusă prim-ajutor
Toate cele necesare pentru tratarea rănilor minore, ambalate 
într-o trusă specială pentru păstrarea igienei acestora și 
pentru comoditatea transportului.

SA
FETY

1.

1.

2.

2.
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